
 
 

Z A S T U P I T E L S T V O  M Ě S T A  B Í L I N Y  
 

 

zve občany na 2. zasedání v roce 2022,  
 

které se uskuteční ve středu 8. června 2022, od 16:00 hodin 
v zasedací místnosti městského úřadu  

 

 

Program: 

1. Dotazy a připomínky členů zastupitelstva  

2. Prodej části pozemku p. č. 269/191 a p. č. 269/277 v k. ú. Bílina – v ul. Jenišovská – Mládežnická, obálková metoda 

3. Prodej pozemku p. č. 2164/1 o výměře 838 m2 v k. ú. Bílina – v ul. B. Němcové, obálková metoda 

4. Prodej pozemku p. č. 2165/1 o výměře 850 m2 v k. ú. Bílina – v ul. B. Němcové, obálková metoda 

5. Záměr prodeje objektu knihovny v ul. M. Švabinského a 5 přilehlých pozemků v k. ú. Bílina  

6. Záměr prodeje pozemku p. č. 23/64 o výměře 22 m2 v k. ú. Chudeřice u Bíliny  

7. Záměr prodeje pozemku p. č. 85/1 o výměře 234 m2 v k. ú. Bílina, jehož součástí je stavba č. p. 38  

8. Záměr prodeje ideální poloviny pozemku p. č. 927/38 v k. ú. Bílina  

9. Záměr prodeje části pozemku p. č. 1664/182 o výměře cca 30 m2 v k. ú. Bílina  

10. Záměr prodeje části pozemku p. č. 1664/182 o výměře cca 30 m2 v k. ú. Bílina  

11. Záměr prodeje části pozemku p. č. 1683/96 v k. ú. Bílina a zřízení věcného břemene pro pozemek p. č. 1683/170 v k. ú.  

12. Opětovné zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. 521 a p. č. 522 v k. ú. Jablonec u Libčevsi 

13. Prodej pozemku p. č. 1636/254 o výměře 24 m2 v k. ú. Bílina  

14. Prodej pozemku p. č. 774 a části pozemku p. č 766/1 vše v k. ú. Bílina (zámecké cesty)  

15. Prodej části pozemku p. č. 1195/1 o výměře 14 m2 v k. ú. Bílina  

16. Prodej části pozemku p. č. 845 o výměře 39 m2 v k. ú. Bílina  

17. Prodej části pozemku p. č. 2372/8, části p. č. 2372/9 a části p. č. 2432/20 vše v k. ú. Bílina, lokalita Na Větráku  

18. Výkup pozemků na území města Bíliny – II. fáze 

19. Bezúplatný převod pozemku p. č. 2247/32 a pozemku p. č. 2247/40 vše v k. ú. Bílina  

20. Bezúplatný převod pozemku p. č. 2247/10 a pozemku p. č. 2247/39 vše v k. ú. Bílina 

21. Nabídka na převod pozemku p. č. 1674/24 o výměře 68 m2 v k. ú. Bílina 

22. Nabídka na bezúplatný převod pozemku p. č. 252/16 a p. č. 252/17 vše v k. ú. Chudeřice u Bíliny 

23. Záměr směny pozemku p. č. 2372/281 za pozemek p. č. 2372/289 a p. č. 2372/290 vše v k. ú. Bílina, lokalita Na Větráku 

24. Směna pozemku p. č. 2372/287 v k. ú. Bílina za pozemek p. č. 2372/299 v k. ú. Bílina 

25. Rozpočtové opatření č. 7/2022 – navýšení rozpočtu na financování akcí z roku 2021 do roku 2022 

26. Rozpočtové opatření č. 64/2022 – přijetí dotace na akci ZŠ Aléská – vybudování odborné učebny a modernizace datové sítě 

27. Rozpočtové opatření č. 75/2022 – převod finančních prostředků na revitalizaci zahrady v MŠ A. Sovy 

28. Rozpočtové opatření č. 78/2022 – přesun finančních prostředků na správní budovu na koupališti Kyselka 

29. Rozpočtové opatření č. 79/2022 – navýšení rozpočtu výdajů na rekonstrukci ulice Teplická  

30. Rozpočtové opatření č. 83/2022 – převod finanční prostředků na rozšíření veřejného osvětlení včetně mobiliáře na Kyselce 

31. Rozhodčí nález ve sporu města Bílina jako žalující strany a společnosti WAMB, v. o. s., jako žalované strany 

32. Rozhodnutí o schválení návrhu komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Štrbice – Státní pozemkový úřad 

33. Darovací smlouva se Severočeskými doly, a. s., na zlepšení technické infrastruktury a revitalizaci majetku ve správě města  

34. Schválení účetní závěrky k 31.12.2021 

35. Závěrečný účet města Bíliny a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2021 

36. Rozhodnutí o prominutí místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství za rok 2022 uprchlíkům z Ukrajiny  

37. Prohlášení o zájmu nákupu akcií RRA Ústeckého kraje od ostatních akcionářů, smlouva o převodu cenných papírů 

38. Rozpočtové opatření č. 67/2022 – uložení volných finančních prostředků na termínované vklady 

 

 



 

39. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí části dotace na Pečovatelskou službu Bílina v roce 2022 a přijetí krajské dotace  

40. Smlouva o poskytnutí dopočtu dotace na Pečovatelskou službu Bílina v roce 2022 a na přijetí krajské dotace 

41. Přijetí transferu na činnost sociálně-právní ochrany dětí v roce 2022  

42. Přijetí neinvestiční dotace na výkon sociální práce v roce 2022  

43. Žádost církevní organizace Charita Most o dotaci na projekt azylový dům pro matky s dětmi centrum „Rodina v tísni“  

44. Žádost o dotaci na projekt pravidelná doprava osob se zdravotním postižením Arkadie, o. p. s. 

45. Žádost spolku Pohádkový les Bílina, z. s. o poskytnutí neinvestiční dotace na projekt Pohádkový řezbářský plenér 

46. Zrušení pověření vedoucích organizačních složek Kulturní centrum Bílina, Informační centrum Bílina a Městská knihovna Bílina  

47. Žádost o schválení navýšení rozpočtu Městských technických služeb Bílina na pokrytí mzdových nákladů na zaměstnance 

48. Smlouvy o poskytnutí dotace uzavřené k rámcové smlouvě o poskytnutí finančních prostředků na kompenzační opatření  

49. Dodatek č. 4 ke smlouvě o spolupráci při zajišťování dopravní obslužnosti veřejnou dopravou  

50. Darovací smlouva – převzetí světelného signalizačního zařízení (semaforu) na silnici č. I/13 

51. Aktualizace programu Pod ochranou města (realizovaného v rámci projektu Bílina – bezpečné město) 

52. Darování nepotřeného majetku partnerskému městu Novovolynsk 

53. Realizace opatření k eliminaci hluku z hřiště v ul. Čapkova – plnění usnesení zastupitelstva města 

54. Žádost o zrušení vyplácení odměny za účast v komisi  

55. Stanovení počtu členů zastupitelstva města na volební období 2022–2026 

56. Zápis z jednání finančního výboru  

57. Zápisy z jednání kontrolního výboru  

58. Návrh Bílinských sociálních demokratů a nezávislých na úpravu jednacího řádu zastupitelstva 

59. Činnost rady města v samostatné působnosti  

60. Různé 

 

 

 

 
Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová v. r.  

starostka města 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S činností orgánů města Bíliny je možné se seznámit na úřední desce, webových stránkách města www.bilina.cz,  

nebo v sekretariátu starosty, s možností nahlédnout do usnesení rady a zastupitelstva města 
 
 

                                                      Vyvěšeno:   31. května 2022      Sňato: 
 

 


